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Reträtten av inlandsisen och landhöjningen –

Våra jordar är ”unga”

_______________________
Ur: Esseltes världsatlas 1988

8500 år sedan10500 år sedan Nutid7000 år sedan



Sveriges åkermarksområden

_________________
Ur: Atlas över Sverige



Många olika typer av 
jordar – vi kallar dem 

JORDPROFILER

En näve jord kan synas 
relativt kall och 

händelselös - men skenet 
bedrar! 

En tesked jord kan 
innehålla flera miljoner 
till miljarder bakterier 
och flera hundra meter 

svamphyfer

Moränlera, Skåne

Styv lera, Uppland Torv på gyttjelera, NärkeMjälalera, VästmanlandGrovmo, Uppland

Morän-brunjord, 
Västmanland

Morän-podsol, 
Västmanland

___________________
Foton: Ingmar Messing



69 % skogsmark
7-8 % åkermark

3 % urban mark

_______________________
Ur: Sveriges Nationalatlas

Statistiska centralbyrån



____________________________________
/grafen gjord av Gunnar Börjesson okt. 2018
på data från Statistiska centralbyrån (SCB)

-> Ökning av åkermark till 
1920 (t.ex. uppodling av 
skogsmark, 
utdikning av våtmarker -> 
-> jordbruksmark)

-> Ökade skördar/
/arrondering 1900-1960

-> 1 milj ha jordbruksmark
till skog 1920-1970 
(= ”Reversibel” 
förändring)

-> Urbanisering 
(= ”Irreversibel” 
förändring) 



”Redan i dag är efterfrågan på 

odlingsbar mark på väg att 

överträffa tillgången –

Peak Soil””Innehav av odlingsbar mark och 

tillgång på vatten blir snart av 

samma strategiska betydelse som 

oljan har haft det sekel som gått”

”Enligt FAO kommer 

tillgången på mat i 

utvecklingsländerna att 

behöva öka med nästan 

60 procent till år 2030 

och fördubblas till år 

2050”

_________________________________________________

-Kenneth Hermele, Land Matters - Agrofuels, Unequal 

Exchange, and Appropriation of Ecological Space, 

Doktorsavhandling 2012, Lunds universitet

-Bo Pellnäs, UNTPerspektiv, 22 sep 2012

-Susanne Johansson, The Swedish Foodprint- An 

Agroecological Study of Food Consumption, Doktoravhandling

2005, SLU

Säkerhetsaspekter

Beredskap



Implementering av mål för  

fordonsbränsle (EU, USA) 

skulle innebära att 40 

procent av världens

nuvarande totala åkerareal

skulle användas för 

produktion av biobränsle

____________________________________

-GLOBALIS- FN-Förbundet UNA Sverige
http://www.globalis.se/index.php/Om-Globalis/Satelliterna-beraettar

-Gunilla Olsson, Biobränsle i explosiv konflikt om resurser, 

Miljöforskning – Formas tidning 2010 

1975 2001

20 km

“Peak Soil” --->

“… bra åkermark som exploateras för 

annan verksamhet … medför … 

regnskogsområdena måste odlas upp

…” 

Regnskogen i Rondônia är på väg att bli förstörd av nya projekt

http://www.globalis.se/var/globalis/storage/images/atlas/satellittbilder/rondonia/55368-1-nor-NO/rondonia.jpg
http://www.globalis.se/index.php/Om-Globalis/Satelliterna-beraettar
http://www.globalis.se/var/globalis/storage/images/atlas/satellittbilder/rondonia/55367-1-nor-NO/rondonia.jpg


Nederbördsförändringar på jorden från år 2000 till 2050, 

om dagens utvecklingstrender fortsätter. 

Brun färg anger områden som blir torrare, 

medan blå färg visar mer nederbördsrika områden

år 2050

_______________________________________

GLOBALIS- FN-Förbundet UNA Sverige
http://www.globalis.se/index.php/Tema/Maenniskoskapade-

klimatfoeraendringar

Södra Europa blir torrare, 

norra Europa blir fuktigare

och varmare

Havsnivåerna stiger => 

kustnära odlingsjordar

hotas med översvämningar



_________________________

Lantmäteriet, Uppsala kommun, 

SGU

Uppsala

1869 – inom grön linje

1956 – inom blåa linjer

2007 – gula områden 

bebyggda, röda områden

planerade för bebyggelse

Översiktsplan 2016



PM: Väsentligt samhällsintresse?

Hanteringen av jordbruksmarken i den

kommunala fysiska planeringen, 2013

… Jordbruksverkets regeringsuppdrag att utvärdera tillämpningen av den 

lagstiftning som reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar.

Ur Sammanfattningen:

”Generellt sett tillämpar inte kommunerna lagstiftningen i 

MB 3:4. Jordbruksmark exploateras idag i allmänhet utan de 

avvägningar och beslutsunderlag som lagstiftningen kräver.”

Miljöbalken 3 kap 4 § (MB 3:4):
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”



Ur “Markanvändning i Sverige”

(SCB, Statistiska centralbyrån 2019):

Fortsatt hög exploatering av jordbruksmark

Under perioden 2011-2015 exploaterades 

3 000 hektar jordbruksmark för att användas som 

bostäder, andra byggnader och infrastruktur. Det 

är ungefär lika stor areal jordbruksmark som

exploaterades under föregående femårsperiod, 

2006-2010. Däremot exploaterades betydligt 

mindre jordbruksmark under perioden före 2006, 

en period som dessutom undersöktes över fler år, 

1998-2005. Under denna period exploaterades 

knappt 1 800 hektar jordbruksmark. … trots den 

ökade medvetenheten under 2000-talet om 

jordbruksmarkens värde som resurs, visar 

statistiken inga tecken på att exploateringen 

minskar i omfattning.



Tecken på ökat hänsynstagande till Miljöbalken 3 kap 4 § (MB 3:4) i planeringen!

-> Länsstyrelsen i Skånes ”nollvision” för byggande på åkermark - en hämsko för kommunerna?: 
”Länsstyrelsen tycker dock att även de få hektar som bebyggts på senare år är för mycket. Den statliga 
myndigheten driver därför en nollvision för byggande. Bara om ”väsentliga” samhällsintressen 
tillgodoses, accepterar länsstyrelsen att åkrar används till annat än jordbruksändamål. ” 
(Ur artikel i Sydsvenskan 20 januari 2015)

-> Nationell livsmedelsstrategi, beslutad i riksdagen 2017!
Med sikte mot år 2030, omfattar hela livsmedelskedjan med målet att vi ska producera mer svenska 
livsmedel. 
”Det civila försvaret ska byggas upp så att Sverige klarar en säkerhetspolitisk kris i minst tre månader.” 
(inrikesministern i UNT 15 oktober 2020) 

-> Jönköpings kommun: 
”Nytt beslut om skydd av jordbruksmark
Jönköping Kommun går mot strömmen när beslutet nu tas om att skydda värdefull jordbruksmark från 
byggnation och exploatering. Ett historiskt beslut som kan bli livsviktigt, menar LRF.”
(Ur Jordbruksaktuellt 4 september 2020)

-> Miljööverdomstolen (MÖD): ”Frågan om att ta i anspråk mark som är av nationellt intresse för 
jordbruket under senare år har varit aktuell i ett flertal domar från MÖD.” 
(Ur: Boverket Februari 2020 PBL Nano #19)

-> Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management (FAO 2017) and Soil Thematic Strategy (EU):
… considering soil quality factors like soil erosion, organic matter content, nutrient balance and cycles, 
salinization and alkalinization, contamination, acidification, biodiversity, sealing, compaction, soil water 
management.



Hushållning med jordbruksmark är ett 

allmänintresse, alltså inte ett särintresse

– oavsett bakgrund behöver vi alla mat 

för dagen. 

Jordbruksverksamhet är en långsiktigt

hållbar verksamhet som upprätthåller

och förbättrar betingelserna att varje år

producera mat och bioenergi. 

Anläggning av byggnader och andra

anläggningar däremot, förstör

betingelserna för denna typ av

produktion. 

…



…

En del aktörer menar att denna och 

annan irreversible förstöring av

åkermarkerna inte är rovdrift utan

resursfördelning -

– Sverige behöver inte skydda sin 

åkermark eftersom andra områden i

världen kan producera livsmedel

billigare. 

Kommuners hållning är ofta att 

exploatering med irreversibel utbyggnad 

på jordbruksmark kan räknas som ett 

väsentligt samhällsintresse om det 

bidrar till att stärka en långsiktig hållbar 

utveckling på lokal, kommunal, regional 

eller nationell nivå.

... men …



... men …

… med de omvärldsfaktorer som 

nämnts i denna presentation

stämmer det inte att exploatering 

med byggnader på jordbruksmark 

kan räknas som ett väsentligt 

samhällsintresse, eftersom det inte 

bidrar till att stärka en långsiktig 

hållbar utveckling. Det är inte 

hållbart att bygga på eller förstöra 

åkermark eftersom det är en 

bristvara både i Sverige och i övriga 

världen om vi ska mätta alla i 

framtiden. 



Relevanta planeringsaspekter för 

jordbruksmark -

-Värde: 

Ofta kommer frågor från kommuner, 

konsulter m.fl. om vad som är

bra-medel-dålig jordbruksmark? 

Svaret är att all återstående

jordbruksmark (inkl. beskogad sådan) 

behövs för odling av livsmedel och 

bioenergi.

-Införa starkare restriktioner för all annan

användning, d.v.s. att endast reversibel

alternativ användning kan komma ifråga.

-Plan för återställning till jordbruksmark

efter annan reversibel markanvändning

(t.ex. “märka” exploaterad jord och lagra

den för möjlig återanvändning).



Jordbruksmarkens betydelse och värde 
för livsmedelsförsörjning i Sverige

Ingmar Messing

-Gör snarast en ”nollvision” till verklighet –

- sluta med ”irreversibel” förstöring av 
jordbruksmark i Sverige !
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